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Yükseköğretim Genel Kunıiu,nun $'a4.2012 tarilıli toplantısında alınarı 2012.8'433
sayılı karar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize aız ederim.

t

Özvrnrn

Genel Sekreter V.

Ek: Karar Örneği.

Dağıtrm:
- Vakf Üniversitesi Rektorltıklerine
- 0110312006 tarihti ve 5467 sayılı, 17105.2007 taIi}ı-li ve 5662 sayılı, 27/o5/2o08tari}ıli ve
5 765 sayılı kanun]arla kurulan Devlet üniversitğleri
Rektörltlklerine
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Ytilaeköğretim Genel Kurulunu n 29/12/2009 taIih ve 2009.22' rrl'r
s.ğılı karannın;
sayılı Kaııııa 5772 sayılı Kanunla eklenen Geçici 55" maddenin ikınci ıı<rrsro*
sor;,
30. maddede öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşının 0t"03-2006 tarih
ve 5467 siyılı,
17-05.2007 tarfü ve 5662 sayılı,22.a5.2oo8 talih ve sias sayılı kanurüarla
kı:rulan Devlet
iiniversitelerinde görev almalan şartıyla 72 yaşuıın dolduruldugu tarih olduğu,
bu
uygulamaıun 31.72-2015 tarihine kadar devam edeceği, söz konusu hüküm kapsamına giren
Devlet tİniversitelerinde öğretim üyelerinin 67 yaşin, doldurmuş' olsalar aiı.- ız y"uşr',
doldııruncaya kadar Rektörliik dışındaki idari" görevleri üstlenebilecekleri, vakıf
iiniversiteleinde 2547 sayıIı Karıunun i3. maddesinde yir alan özel hüküm nedeniyle Rektör
olabileçek öğretim- üfelerinin bu göreve atamalarırun yapıIdığı tarih itibanyla
67 yaşırıı
_t*şr'*da
doldurmamış olrnalan şartırun bulunduğu, bu huktiml"'
2547 sayıIı Kanunun
Rektörlüğe ilişkin hiıkiınıIeri saklı kalmak iizere ve rnütevelli heyet üyeliği dışuıda
vakıf
tlıriversiteleri ve valuf meslek yıİksekokullarında idari görev üstienen öğr"etim'üyelerinin
ancsk 72 yEını tamarnIayıncaya kadar bu görevleri yuıtıtetııecekleri', ,yğrı***ı konusu
*2547

görüşüldü

Yapılan görüşmeler neticesinde;
'2547 sayılı Kanunun i3" maddesinde; "Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak
rek1ör
olarak atanmtş olarılaıda görev si.ireleri bitinceye kadar yaş haddi ***-.,, hukmüne yer
verildiginden Vakıf ve Dev]et i.iniveısitelerinde Rehbr_ olabilecek öğretim uyelerinin
atamanın yapıldığı t İih itibariyle 67 yaşınr doldurmamış olmalan gerektiğĞ,
.

-2547 sayılı Kanunıın 30. maddeşinde; "Öğretim üyelerinin görevleri ile
ilişkilerinin
kesilmesini gereküren yaş haddi 67 yaşnı doldurdukları tarihtir-" hiıĞnune yer.rerildiğinden,
Devlet ijniversitelerindeki öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilrnesini gerektiren
yaş haddinin 67 yaşın doldıın-ılduğu tarih olduğuna,

-2547 sayılı Kanunun Geçici 55. maddesinin ikinci flkrasında; "30 uncu
maddede
öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 11312006 talihli ve sqsı sayılı, |7l5/2o07
tari}ıli ve 5662 sayıIı, 22/5/2008 tari}li ve 5765 sayılı kanunlarla üruıan Devlet
tlrriversitelerinde görev almalan şartıyla yelmişiki yaşın dold.unılduğu tarihtir.
Bu uygulamı
3I'Aralık 20l5 tarihine kadar devam eder." hükmün; yer verildiğinden; 5467' 5662 ve 5765
sayılı Kanurılarla kurulan Devlet iİniversitelerinde görev alan ogrJim tıyeıeı iiin
görevleri ile

ilişikierinin kesilmesini gerektiıen yaş haddinin 3I '12.2015 tarihine taaaı 72 yaşın
dolduruIduğu tarih olduğurıq
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- Devlet ıiniversitelerinde Rektör
idari görev alan öğretim üyelerinin görevleri
ile ilişiklerinin kesilmesini ge19kıiren y.ş {ışryda
üa.aınin 67 }aşın doıdu;lduğ"
olduğu, aıcak
2547 sayılı Kanuııun Geçici 55 kapsamındaki Devlet ıinir...it.l"rinde
'*ı, dışında idari
iekt<ırltık
görev üstlenen öğretim üyelerinin yaş haddinin31.|2.2015
tarihine k"d;''yi olduğuna,

Valflf ytikseköğretim kwurnlan öğretim üyeleri 4857 sayılı İş Kanunu
hiikümleri
çerçevesinde istihdam edildiğinden, vakıf ytlksektı$etim kurumlannda lLkttır dışındaki idari
üstlenen öğretim üyeleri ve diğer öğretim üyelerinin görevı"ri
iı*'ilişkiterinin
-gö'-"_"
_

kesilmesini gerektirecek yaş haddinin bulunmadiğın4
karar verildi.
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